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O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Câmpus Presidente Epitácio, no uso das
atribuições que lhe são concedidas, por meio da Coordenadoria Sociopedagógica, torna público comunicado de
abertura de inscrições para o Programa de Ações Universais - Projeto de Inclusão Digital - Auxílio Instalação -
Edital 007/2022 - 2º semestre de 2022.

ORIENTAÇÕES GERAISORIENTAÇÕES GERAIS

Visando a garan a do direito à educação, o projeto de ações universais regido pelo Edital nº 007/2022 versa
sobre a dimensão da inclusão digital, prestada via Auxílio Instalação.

O Auxílio Instalação tem como finalidade oportunizar igualdade de condições para acesso às a vidades
educacionais remotas aos estudantes ingressantes que não par ciparam de projetos de inclusão digital em anos
anteriores.  O valor do Auxílio Instalação será de R$400,00 (quatrocentos reais), pago em parcela única para
todos(as) os(as) estudantes contemplados(as), respeitando o número de vagas e o limite orçamentário.

Todos(as) os(as) estudantes ingressantes no segundo semestre de 2022 poderão se inscrever.

INSCRIÇÕESINSCRIÇÕES

As inscrições estão abertas no período de  01 a 10 de agosto de 2022. 

Para se inscrever os(as) estudantes devem responder o ques onário no
link: https://forms.gle/52tNf6LijSpAUcbd8.

ATENDIMENTOATENDIMENTO

Serão atendidos(as) até 10 (dez) estudantes do Ensino Superior e que atinjam os seguintes critérios, nesta ordem:

1) Tenha ingressado no curso em 2022, segundo semestre pelo sistema de reserva de vagas (cotas) de renda:

1.1) Considerando o Edital nº317, de 20 de junho de 2022, disponível em:
https://pep.ifsp.edu.br/images/PDF/CRA/2022/07/Edital_317.pdf, item 5, Lista 1, Lista 2, Lista 5 e Lista 7.

1.2) Considerando o Edital nº033, de 05 de julho de 2022, disponível
em: https://pep.ifsp.edu.br/images/PDF/LET/2022/07/EDITAL_N_33_2022_CADASTRO_RESERVA_LETRAS.pdf.

2) Não tenha sido contemplado(a) anteriormente nos Editais nº011/2020, nº012/2020, nº41/2021 e 007/2022.

3) Classificação em Sorteio.

RESULTADO E RECURSOSRESULTADO E RECURSOS

O resultado preliminar com o deferimento ou indeferimento do auxílios será divulgado no endereço eletrônico do
câmpus (pep.ifsp.edu.br) em 12 de agosto de 2022.

O(A) estudante terá até o dia 15 de agosto de 2022 para ques onar formalmente o resultado preliminar,
apresentando sua manifestação via e-mail: assistencia.estudantil.pep@ifsp.edu.br.

Se necessário, excedente de inscritos por vagas, será realizado sorteio em 17 de agosto de 2022.

O resultado final da seleção, com a análise dos recursos, será publicado no endereço eletrônico do câmpus em 17
de agosto de 2022.

CRONOGRAMACRONOGRAMA



ETAPAETAPA DATADATA

Inscrições De 01 à 10 de agosto de 2022

Resultado Preliminar Em 12 de agosto de 2022

Recursos via e-mail Até 15 de agosto de 2022

Sorteio (se necessário) Em 17 de agosto de 2022

Resultado Final Em 17 de agosto de 2022

DISPOSIÇÕES FINAISDISPOSIÇÕES FINAIS  

O ato de inscrição gera a presunção de que o(a) candidato(a) conhece as exigências do Edital 007/2022 e aceita as
condições do processo sele vo previstas neste comunicado, não podendo invocar o seu desconhecimento a
qualquer título, época ou pretexto.

O atendimento aos(às) estudantes está sujeito à disponibilidade orçamentária da Polí ca de Assistência
Estudantil do câmpus.

Para mais informações e/ou dúvidas encaminhe e-mail para Coordenadoria Sociopedagógica, no endereço
eletrônico csp.pep@ifsp.edu.br.

Câmpus Presidente Epitácio/SP, 1 de agosto de 2022

Documento assinado digitalmente.

Eduardo Fernando Nunes - Coordenador Sociopedagógico
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